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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у 
даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке ЈН 7/2016,  деловодни број 10/827-1 од 27.07.2016.  и Решења о 
образовању комисије за ЈН број 7/2016, деловодни број 10/827-2, од 27.07.2016. године, припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у отвореном поступку за јавну набавку добара 
ради закључења оквирних  споразума са једним понуђачем,  

на годину дана, за сваку партију посебно 
 

ЦЕВИ, ЛУКОВИ, ПРОФИЛИ И ПРИРУБНИЦЕ 
обликована у две партије 

 
ПАРТИЈА 1 – ПРЕДИЗОЛОВАНЕ ЦЕВИ И ПРАТЕЋИ МАТЕРИЈАЛ 

ПАРТИЈА 2 – ЦРНЕ ЦЕВИ И ПРАТЕЋИ МАТЕРИЈАЛ 
 

 ЈН бр. 7/2016  
 

Конкурсна документација садржи: 

Поглавље Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 

II Подаци о предмету јавне набавке 

III 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се 
доказује испуњеност тих услова 

IV Упутство понуђачима како да сачине понуду 

V Образац понуде 

VI Техничка спецификација и опис добара 

VII Образац испуњености услова 

VIII Образац структуре ценe са упутством како да се попуни  

IX Модел оквирног споразума 

X Образац трошкова припреме понуде 

XI Образац изјаве о независној понуди 

XII Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 

XIII Листа референци и потврде за референце 

XIV Образац изјаве о гарантном року 

XV Образац изјаве о примени циклопената 

XVI Образац изјаве о примени корона поступка 

 

 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ЈКП „Грејање“ Панчево 
Адреса: Панчево, Цара Душана 7 
Интернет страница: www.grejanje-pancevo.co.rs 
  

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку ради закључења оквирних  споразума са 
једним понуђачем, на годину дана, за сваку партију посебно, у складу са Законом и подзаконским 
актима којима се уређују јавне набавке. 
 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 7/2016 су добра -   цеви, лукови, профили и прирубнице (ознаке из Општег 
речника набавки 44163000 - цеви и арматура, 44167000 - различити прибор за цеви) 

 

4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирних  споразума са једним понуђачем, на годину 
дана, за сваку партију посебно. 
 
5. Контакт лице:Лице за контакт: Драгица Радуловић; Е-mail: dragica.radulovic@grejanje-pancevo.co.rs; број 
факса:013/351-270. 
 
 
 
 

http://www.grejanje-pancevo.co.rs/
mailto:dragica.radulovic@grejanje-pancevo.co.rs
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет ЈН бр. 7/2016  је набавка добара – цеви, лукови, профили и прирубнице (ознаке из Општег 
речника набавки 44163000 - цеви и арматура, 44167000 - различити прибор за цеви) 
 

2. Партије:  
Набавка ЈН 7/2016 Цеви, лукови, профили и прирубнице (ознаке из Општег речника набавки 44163000 - 
цеви и арматура, 44167000 - различити прибор за цеви) је обликована у две партије: 
Партија 1 – предизоловане цеви и пратећи материјал 
Партија 2 – црне цеви и пратећи материјал 
 
3. Процењена вредност јавне набавке: 
Јвна набавка ЈН 7/2016 Цеви, лукови, профили и прирубнице је процењена на 8.750.000,00 и то: 
Партија 1 – 7.500.000,00 динара 
Партија 1 – 1.250.000,00 динара 
 

4. Врста оквирног споразума: Оквирни споразум са једним понуђачем, на годину дана, за сваку партију 
посебно 
 
 
 
III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО 

СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. 
ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. 
тач. 4) Закона); 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове 
за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

5) Да има следећи Финансијски капацитет – да је  имао укупне приходе  за три године (2013, 
2014 и 2015.) у висини од најмање: 

 - За партију 1 -  15.000.000,00 динара 
 - За партију 2 –    2.500.000,00 динара 
6) Да располаже неопходним пословним капацитетом (да је у предходне 3 године - 2013, 2014 

и 2015. - имао укупне приходе од продаје добара која су предмет ове јавне набавке  у 
висини  у висини од најмање: 

  - За партију 1 -  15.000.000,00 динара 
  - За партију 2 –   2.500.000,00 динара 
7) Да располаже неопходним пословним капацитетом: 
Партија 1 (од а до д) 

а)  Да понуђач поседује сертификате о типском контролисању по SRPS EN253:2012 за 
предизоловане цеви, SRPS EN448:2012 за предизоловани фитинг, и SRPS EN489:2012 за 
термоскупљајуће спојнице издате од aкредитованог контролног тела, или сертификате о 
усаглашености по SRPS EN253:2012 за предизоловане цеви, SRPS EN448:2012 за 
предизоловани фитинг, SRPS EN489:2012 за термоскупљајуће спојнице издате од 
акредитованог спецификационог тела за производе (чл. 76. ст.2.); 
б)   Да понуђач поседује важеће сертификате о периодичном контролисању по SRPS 
EN253:2012 за предизоловане цеви, SRPS EN448:2012 за предизоловани фитинг и SRPS 
EN489:2012 за термоскупљајуће спојнице, издате од акредитованог контролног тела. 
Сертификати о периодичном контролисању не смеју бити старији од годину дана у тренутку 
отварања понуда. Поред горе наведеног као потврду валидности тражених сертификата 
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понуђач мора доставити и копију Сертификата о акредитацији, са важећим обимом 
акредитације акредитованих тела која су издала горе наведене сертификате, из кога се види 
да су предметне организације акредитоване за издавање тражених сертификата (чл. 76. 
ст.2.); 
в)   Понуђач мора поседовати важеће сертификате система квалитета SRPS ISO 9001:2008, 
SRPS ISO 14001:2005 i SRPS OHSAS 18001:2008, издате од акредитованог сертификационог 
тела (чл. 76. ст.2.); 
г)   Понуђач мора поседовати осигурање континуитета квалитета производње за 
предизоловане цеви, поседовање временски следљивих сертификата о периодичном 
контролисању предизолованих цеви по  SRPS EN253, у континуитету последње 3 године које 
предходе дану објављивања позива за подношење понуда, којим се потврђује одржавање 
квалитета производње  
д)   Понуђач мора поседовати извештаје о лабараторијским испитивањима за предизоловане 
цеви по EN253 и предизоловани фитинг по EN448 на основу којих су издати последњи 
важећи сертификати о периодичном контролисању као и извештаја за топлотну 
проводљивост (вредност коефицијента мора бити λ≤0,029W/mK ). 
Партија 2 (ђ) 
ђ) Понуђач мора поседовати важеће сертификате система квалитета SRPS ISO 9001:2008, 
издате од акредитованог сертификационог тела (чл. 76. ст.2.); 
 

8) Да располаже неопходним кадровским капацитетом - најмање 10 запослених радника по 
основу уговора о раду, уговора о делу, уговора о привремено-повременим пословима или по 
другом правном основу - за обе партије 

9) Да располаже неопходним техничким капацитетом – да је власник или закупац теретног 
возила  за превоз и испоруку цеви- за обе партије 

  
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона  
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају 
заједно.  

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 
достављањем следећих доказа: 

 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, 
односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно 
лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције 
Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из 
казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко 
од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из 
казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 
није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда 
да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне 
регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера 
забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; 
Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да 
му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
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време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није 
изречена мера забране обављања одређених послова.  
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;  

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и 
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду 
Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  
 
Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуда доказује 
испуњеност обавезних услова. Може написати изјаву да је уписано у Регистар понуђача или 
доставити Извод из Регистра понуђача. 
 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 
достављањем следећих доказа: 

5) Финансијски  капацитет – Доказ: биланс стања и биланс успеха за предходне три године 
(2013,2014, и 2015.) са оствареним приходом од најмање: 

за паритју 1:     15.000.000,00 динара 
за партију 2:       2.500.000,00 динара 

6) Пословни капацитет – Доказ: Листа референци и потврде за испоручена  добара која су 
предмет јавне набавке у предходне 3 године - 2013, 2014 и 2015. 
7) Пословни капацитет- Докази за Партију 1: 
а)  Понуђач је у обавези да достави фотокопије сертификата о типском контролисању по SRPS 
EN253:2012 за предизоловане цеви, SRPS EN448:2012 за предизоловани фитинг, и SRPS 
EN489:2012 за термоскупљајуће спојнице издате од aкредитованог контролног тела, или 
сертификате о усаглашености по SRPS EN253:2012 за предизоловане цеви, SRPS EN448:2012 за 
предизоловани фитинг, SRPS EN489:2012 за термоскупљајуће спојнице издате од акредитованог 
сертификационог тела за производе; 
б)  Понуђач је у обавези да достави фотокопије важећих сертификате о периодичном 
контролисању по SRPS EN253:2012 за предизоловане цеви, SRPS EN448:2012 за предизоловани 
фитинг и SRPS EN489:2012 за термоскупљајуће спојнице, издате од акредитованог контролног 
тела. Сертификати о периодичном контролисању не смеју бити старији од годину дана у тренутку 
отварања понуда. Поред горе наведеног као потврду валидности тражених сертификата понуђач 
мора доставити и копију Сертификата о акредитацији, са важећим обимом акредитације 
акредитованих тела која су издала горе наведене сертификате, из кога се види да су предметне 
организације акредитоване за издавање тражених сертификата 
в)  Понуђач је у обавези да достави фотокопије важећих сертификата SRPS ISO 9001:2008, SRPS 
ISO 14001:2005 i SRPS OHSAS 18001:2008, издате од акредитованог сертификационог тела. 

       г)   Понуђач је у обавези да достави фотокопије сертификата о периодичном контролисању по 
SRPS EN253 за последње 3 године које предходе дану објављивања тендера.  
д) Понуђач је у обавези да достави фотокопије извештаја о лабораторијском испитивању по ЕN253 
за предизоловане цеви и по ЕН448 за предизоловани фитинг на основу којих су издати последњи 
важећи сертификати о периодичном контролисању као и извештаја за коефицијент топлотне 
проводљивости. 
Докази за Партију 2: 
ђ) Понуђач је у обавези да достави фотокопије важећих сертификата SRPS ISO 9001:2008, издате 
од акредитованог сертификационог тела. 
 
8) Кадровски капацитет – Доказ: Фотокопије уговора најмање 10 запослених радника и образац 
М1-за обе партије 
9) Технички капацитет – Доказ: фотокопија саобраћајне дозволе или уговор о закупу возила-за обе 
партије 

 
 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене 
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави 
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу 
и у ком проценту укупне вредности јавне набавке, а који не може бити већи од 50% као и  део предмета 
набавке који ће извршити преко подизвођача.    
 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац 
може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за 
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јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа. 
 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид 
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе 
доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на 
интернет страници Агенције за привредне регистре. 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном 
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у 
оквиру услова јавно доступни. 
 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског 
документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико 
подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, 
приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским 
или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач 
доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења 
уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
 
 

IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин 
да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу:  ЈКП „Грејање“ Панчево, Цара Душана 7, са назнаком:  
 

,,Понуда за јавну набавку добара бр. 7/2016 – цеви, лукови, профили и прирубнице 
Партија 1 или Партија 2 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 29.08.2016. године, до 12 
часова.  
 
Отварање понуда ће се обавити дана 29.08.2016. године у  12.15 часова, у Панчеву, Цара Душана 7, у 
канцеларији Службе набавке и маркетинга.  
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је 
понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о 
пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по 
истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 
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ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ, ПОПУЊЕНО И ПЕЧАТОМ ОВЕРЕНО,  СЛЕДЕЋЕ: 
 

1. ДОКАЗИ  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ПРЕДМЕТНЕ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

2. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ПРЕДМЕТНЕ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ    

3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (Образац VI) 
4. ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ (Образац VII) 
5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (Образац VIII) 
6. МОДЕЛ УГОВОРА (Образац IX) 
7. ДОСТАВЉАЊЕ ОБРАЗЦА ИЗЈАВЕ О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ НИЈЕ 

ОБАВЕЗНО  (Образац X) 
8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (Образац XI) 
9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2 ЗЈН (Образац XII) 
10. ЛИСТУ РЕФЕРЕНЦИ СА ПОТВРДАМА О РЕФЕРЕНЦАМА (ОБРАЗАЦ XIII) 
11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ГАРАНТНОМ РОКУ ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА (ОБРАЗАЦ XIV) 
12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПРИМЕЊУЈЕ  ЦИКЛОПЕНТАН У ПОСТУПКУ ЗАПЕЊАВАЊА (ОБРАЗАЦ 

XV) – САМО ЗА ПАРТИЈУ 1 
13. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПРИМЕЊУЈЕ „CORONA“ ПОСТУПАК У ПРОЦЕСУ ПРОИЗВОДЊЕ PEHD 

ОБЛОГЕ (ОБРАЗАЦ XVI) – САМО ЗА ПАРТИЈУ 1 
14. СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА 

 
3. ПАРТИЈЕ:  
Набавка ЈН 7/2016 Цеви, лукови, профили и прирубнице (ознаке из Општег речника набавки 44163000 - 
Цеви и арматура, 44167000 - Различити прибор за цеви) је обликована у две партије 

Партија 1 – Предизоловане цеви и пратећи материјал 
Партија 2 – Црне цеви и пратећи материјал 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је 
одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Грејање“ Панчево, Цара Душана 7,  
са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добара JН 7/2016 – цеви, лукови, профили и прирубнице, Партија 
или Партија 2 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара – JН 7/2016 – цеви, лукови, профили и прирубнице, Партија 1 
или Партија 2  -НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку добара – JН 7/2016 – цеви, лукови, профили и прирубнице, Партија 1 
или Партија 2 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – JН 7/2016 – цеви, лукови, профили и прирубнице, 
Партија 1  или Партија 2 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група 
понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 
учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као 
подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
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7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду 
подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не 
може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење 
набавке поверити подизвођачу.  
 
Уколико оквирни споразум о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у оквирном споразуму о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV 
конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно 
извршење преузетих обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања 
испуњености тражених услова. 
 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно 
садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу 
понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у  конкурснoj 
документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име 
задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци 
одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је 45 дана од дана издавања рачуна, на основу документа који испоставља понуђач, а 
којим је потврђена испорука добара. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача, сукцесивно, након  сваке испоруке у предвиђеном року. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гаранција за испоручена добра не може бити краћа од 60 месеци  од дана испоруке добара. 
 
9.3. Захтев у погледу рока и начина испоруке добара 
Рок испоруке добара за Партију 1 је 10 дана од дана налога  наручиоца за испоруку Уз сваку испоруку 
доставити атестно техничку документацију. 
а за Партију 2 је 2 дана од дана налога  наручиоца за испоруку. Уз сваку испоруку доставити атестно 
техничку документацију. 
Место испоруке добара  – на адресу наручиоца: ЈКП „Грејање“ 26000 Панчево, Цара Душана 7. 
 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 
продужење рока важења понуде. 
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Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
 
9.5. Захтев у погледу стандарда за Партију 1 
Добра морају бити у складу са последњом верзијом европског стандарда за предизоловане системе SRPS 
EN 13941:2012, као и верзијама стандарда за поједине компоненте предизолованих система:  
 
SRPS EN 253: 2012, - за предизоловане цеви,  
SRPS EN 448: 2012, - за предизоловане фитинге,  
SRPS EN 489: 2012, - за термоскупљајуће спојнице. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде 
узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
У цену је урачуната  цена предмета јавне набавке и испорука. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у 
динарима. 
 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ 
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО 
ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике. 
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца - ЈКП „Грејање“ 
Панчево, Цара Душана 7 , електронске поште на e-mail: dragica.radulovic@grejanje-pancevo.co.rs ; или 
факсом на број: 013/ 351-270 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и 
истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 7/2016 ”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за 
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу 
рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује 
конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 
дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 
 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД 
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од 
понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може 
да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) 
код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи 

mailto:sasa.fara@grejanje-pancevo.co.rs
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по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог 
подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 
разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву.  
 
15. 1. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА – ЗА  ОКВИРНИ СПОРАЗУМ ЗА ПАРТИЈУ  1 – 
ПРЕДИЗОЛОВАНЕ ЦЕВИ И ПРАТЕЋИ МАТЕРИЈАЛ - ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ  7.500.000 ДИНАРА, 
БЕЗ ПДВ-А. 
 
Као средства финансијског обезбеђења изабрани понуђач подноси  банкарску гаранцију за озбиљност 
понуде и две бланко сопствене менице за добро извршење посла. 
Банкарска гаранција за озбиљност понуде 
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде доставља Наручиоцу сваки понуђач уз понуду у висини од 5% 
од понуђене цене  и мора трајати најмање колико и важење понуде, мора бити неопозива, безусловна, 
без права на приговор и наплатива на први позив, са роком важења 45 дана од дана отварања понуда 
Наручилац ће уновчити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима: 
-уколико понуђач, након истека рока за подношење понуда, повуче или мења своју понуду; 
-уколико понуђач, чија је понуда изабрана као најповољнија, благовремено не потпише оквирни споразум  
 
Две бланко сопствене менице  за добро извршење посла- оквирни споразум за Партију 1: 
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења оквирног споразума преда 
наручиоцу  2 (две) бланко сопствене менице као обезбеђење за  добро извршење посла које морају бити 
евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 
Менице морају бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исте 
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од 
укупне вредности оквирног споразума, без ПДВ-а. 
Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа  који је издат од пословне банке  
коју изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења  меница је 13 месеци од 
обостраног потписивања оквирног споразума. 
Наручилац ће уновчити дате менице уколико: 

- изабрани понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним 
споразумом или 

- не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом  или 
- не достави средство средство обезбеђења плаћања уз појединачни уговор који наручилац и 

изабрани понуђач закључе на основу оквирног споразума. 
 
Једну бланко сопствену меницу  за добро извршење посла – УЗ ПОЈЕДИНАЧНИ УГОВОР о јавној 
набавци закључен на основу овог оквирног споразума за Партију 1 
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења појединачног уговора на 
основу оквирног споразума преда наручиоцу  1 (једну ) бланко сопствену меницу као обезбеђење за  
добро извршење посла која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије. 
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исте 
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од 
укупне вредности појединачног уговора, без ПДВ-а. 
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа  који је издат од пословне банке  
коју изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења  менице мора бити  за 30 дана 
дужи од од истека важења појединачног уговора. 
Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да  изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у 
роковима и на начин предвиђен појединачним уговором 

- не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом  или 
- не достави средство средство обезбеђења плаћања уз појединачни уговор који наручилац и 

изабрани понуђач закључе на основу оквирног споразума. 
 
 
15.2. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ ЗА ПАРТИЈУ 2 – ЦРНЕ 
ЦЕВИ И ПРАТЕЋИ МАТЕРИЈАЛ - ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ  1.250.000 ДИНАРА, БЕЗ ПДВ-А. 
Као средства финансијског обезбеђења изабрани понуђач подноси  банкарску гаранцију за озбиљност 
понуде и једну бланко сопствену меницу за добро извршење посла. 
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Банкарска гаранција за озбиљност понуде 
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде доставља Наручиоцу сваки понуђач уз понуду у висини од 5% 
од понуђене цене  и мора трајати најмање колико и важење понуде, мора бити неопозива, безусловна, 
без права на приговор и наплатива на први позив, са роком важења 45 дана од дана отварања понуда 
Наручилац ће уновчити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима: 
-уколико понуђач, након истека рока за подношење понуда, повуче или мења своју понуду; 
-уколико понуђач, чија је понуда изабрана као најповољнија, благовремено не потпише оквирни споразум  
 
Једну бланко сопствену меницу  за добро извршење посла- оквирни споразум за Партију 2: 
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења оквирног споразума преда 
наручиоцу  1 (једну) бланко сопствену меницу као обезбеђење за  добро извршење посла која мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту 
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од 
укупне вредности оквирног споразума, без ПДВ-а. 
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа  који је издат од пословне банке  
коју изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења  меница је 13 месеци од 
обостраног потписивања оквирног споразума. 
Наручилац ће уновчити дате менице уколико: 

- изабрани понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним 
споразумом или 

- не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом  или 
- не достави средство средство обезбеђења плаћања уз појединачни уговор који наручилац и 

изабрани понуђач закључе на основу оквирног споразума. 
 
Једну бланко сопствене менице  за добро извршење посла – уз појединачни уговор о јавној 
набавци закључен на основу овог оквирног споразума за Партију 2 
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења појединачног уговора на 
основу оквирног споразума преда наручиоцу  1 (једну ) бланко сопствену меницу као обезбеђење за  
добро извршење посла која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије. 
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исте 
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од 
укупне вредности појединачног уговора, без ПДВ-а. 
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа  који је издат од пословне банке  
коју изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења  менице мора бити  за 30 дана 
дужи од од истека важења појединачног уговора. 
Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да  изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у 
роковима и на начин предвиђен појединачним уговором 

- не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом  или 
- не достави средство средство обезбеђења плаћања уз појединачни уговор који наручилац и 

изабрани понуђач закључе на основу оквирног споразума. 
 
 
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА 
СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са 
чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове 
јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења 
уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 
15%,  (уместо 10% из тачке 15. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности 
уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека трајања уговора. Ако се за 
време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за 
добро извршење посла мора да се продужи. 
 
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА 
СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  
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18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ 
СПОРАЗУМА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ 
ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда 
оног понуђача која је првопристигла. 
 
19. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ - Образац изјаве о трошковима припреме понуде, дат је у конкурсној 
документацији - достављање овог обрасца није обавезно. 
 
20.  ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ - Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  да је понуду поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 (Образац изјаве о независној понуди, дат је  у конкурсној документацији). 
 
21. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у конкурсној документацији). 
  
22. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ 
СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине 
трећих лица сноси понуђач. 
 
23. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за 
доделу уговора у поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због 
поступања наручиоца противно одредбама Закона. 
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за 
заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил dragica.radulovic@grejanje-
pancevo.co.rs; препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току 
целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије 
одређено.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или 
конкурсне документације сматраће се благовоременом ако је је примљен од стране наручиоца најкасније 
седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Овог Закона указао Наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузима пре истека рока за 
подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. Закона, сматраће се благовременим 
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговор из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне 
набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке 
ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за 
подношење захтева из става 3. и 4. члана 149. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог 
рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца 
захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или 
могао знати приликом подношења претходног захтева. 
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са 
одредбама члана 150. Закона. 
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, 
при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље 
активности у поступку јавне набавке. 

mailto:dragica.radulovic@grejanje-pancevo.co.rs
mailto:dragica.radulovic@grejanje-pancevo.co.rs
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Подносилац захтева је дужан да на одређен рачун буџета Републике Србије уплати таксу из члана 156. 
Закона у износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда 
и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара, 250.000,00 динара ако се захтев за 
заштиту права подноси пре отварања понуде и ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара. 
Уколико се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа 
од 120.000.000,00 динара такса износи 120.000,00 динара, као и ако је захтев поднет након отварања 
понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000,00 динара, 
уколико је набавка обликована по партијама. 
Такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је 
додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа 
од 120.000.000,00 динара, односно 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне 
набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права 
подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара. 
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
 (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је 
налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.  
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 
достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 
 (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
 (4) број рачуна: 840-30678845-06; 
 (5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту 
права; 
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту 
права; 
 (8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата 
таксе; 
 (10) потпис овлашћеног лица банке. 
 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који 
садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1. 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, 
осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у 
оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други 
корисници јавних средстава); 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који 
имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. – 167. Закона. 
 

24. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Наручилац ће оквирни споразум доставити понуђачу којем је  додељен у року од 8 дана од дана протека 
рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирни споразум пре истека рока 
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
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ПАРТИЈА 1 – ПРЕДИЗОЛОВАНЕ ЦЕВИ И ПРАТЕЋИ МАТЕРИЈАЛ 
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V  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара Цеви, лукови, профили и 
прирубнице (ознаке из Општег речника набавки 44163000 - Цеви и арматура, 44167000 - Различити 
прибор за цеви), ЈН 7/2016  Партија 1 - Предизоловане цеви и пратећи материјал  
 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  
 

Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача  
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон:  
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са 
подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 

 
3) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Партија 1 - Предизоловане цеви и пратећи материјал 

Укупна цена без ПДВ-а 
 

 

ПДВ  

Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

Рок и начин плаћања 
 

45 дана по испоруци 

Рок важења понуде 
 

30 дана 

Рок испоруке 
 

10 дана од дана од добијеног налога од стране наручиоца 

Гарантни период 
не краћи од 60 месеци 

 

 
Место и начин испоруке 
 

на адресу наручиоца, сукцесивно током трајања уговора, сваку испоруку мора 
пратити одговарајућа атестно-техничка документација 

 
Датум                                                         Понуђач 

                 М. П.  
_____________________________                          ________________________________ 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 
обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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4) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има 
већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 

 
 
5) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 

1) 
Назив учесника у заједничкој понуди:  

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а 
уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени 
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 
понуди. 

 

 

Датум                                                Понуђач 
                М. П.  

_____________________________                          ________________________________ 
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VI  ТЕХНИЧКИ ОПИС И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

TЕHNIČКI ZAHTEVI ZA IZRADU I ISPORUKU PRЕDIZОLОVАNIH CЕVI I ОSTАLIH КОMPОNЕNATA 
PRЕDIZОLОVАNIH SISTЕMА 

 
 OPŠTI ZAHTEVI 
 

Prеdizоlоvani višеslојni sistеm za daljinskо grејanjе činе bеšavnе/šavnе čеličnе radnе cеvi i armatura, 
pоliurеtanska tеrmička izоlaciјa, spоljašnji оblоžni оmоtač оd pоliеtilеna visоkе gustinе i žicе za dеtеkciјu vlagе. 
Prеdizоlоvani višеslојni sistеm mоra biti u skladu sa pоslеdnjоm vеrziјоm еvrоpske norme za prеdizоlоvanе 
sistеmе SRPS ЕN 13941:2012, kaо i vеrziјama za pојеdinе kоmpоnеntе prеdizоlоvanih sistеma:  
 
SRPS ЕN 253: 2012, - za prеdizоlоvanе cеvi,  
SRPS ЕN 448: 2012, - za prеdizоlоvanе fitingе,  
SRPS ЕN 488: 2012, - za prеdizоlоvanе slavinе i  
SRPS ЕN 489: 2012, - za tеrmоskupljaјućе spојnicе. 
 
 Ponuđač treba da dostavi važeći sertifikovani sistem menadžmenta kvaliteta ISO 9001, sertifikat Iso 
14001 ( zaštita životne sredine ) i sertifikat OHSAS 18001 ( bezbednost i zaštita na radu ). Ponuđač je u obavezi 
da dostavi overene kopije sertifikata o izvršenom tipskom kontrolisanju proizvoda, izdatim od kontrolne 
organizacije akreditovane u skladu sa ISO/IEC 17020 i/ili u skladu sa EHP/001. 
 Ponuđač je u obavezi da dostavi overene kopije sertifikata o izvršenom periodičnom kontrolisanju 
proizvoda, izdatim od kontrolne organizacije akreditovane u skladu sa ISO/IEC 17020 i/ili EHP/001. Svi inostrani 
sertifikati moraju biti u skladu sa Uredbom o načinu priznavanja inostranih isprava i znakova Sl. glasnik RS br. 
98/2009.  
 Predstavnik “JKP Grejanje” Pančevo ovlašćen ja da, za potrebe prijemnog kontrolisanja, kod proizvođača 
izvrši uzorkovanje proizvedenih predizolovanih elemenata radi laboratorijskih ispitivanja za potrebe kontrolisanja i 
potvrđivanja usglašenosti sa relevantnim standardima i tehničkim uslovima.  

Pоnuđač mоra pоsеdоvati оsiguranjе kоntinuitеta kvalitеta prоizvоdnjе za prеdizоlоvanе cеvi, 
pоsеdоvanjе vrеmеnski slеdljivih sеrtifikata о pеriоdičnоm kоntrоlisanju prеdizоlоvanih cеvi pо  SRPS ЕN253, u 
kоntinuitеtu pоslеdnjе 3 gоdinе kоје prеdhоdе danu оbјavljivanja tеndеra, kојim sе pоtvrđuје оdržavanjе kvalitеta 
prоizvоdnjе  

U pоstupku јavnе nabavkе ponuđač mora da raspоlažе nеоphоdnim kadrоvskim kapacitеtima, mоra imati 
zapоslеnе ili pо drugоm оsnоvu angažоvanе  radnikе na mоntaži spојnica kојi pоsеduјu važеćе uvеrеnjе о 
оspоsоbljеnоsti izdatо u skladu sa оdrеdbama standarda SRPS ЕN 489 оd stranе tеla za sеrtifikaciјu оsоblja 
akrеditоvanоg u skladu sa standardоm SRPS ISО/IЕC 17024 ili prоizvоđača sistеma prеdizоlоvanih cеvi i cеvnih 
еlеmеnata. 
 

TEHNIČKI ZAHTEVI 
 

1.Prеdizоlоvanе cеvi, SRPS ЕN 253 
 
Predizolovane cevi trеba da zadоvоljе uslоvе za razvоd vrеlе vоdе tеmpеraturе dо 130°C i pritiska dо 

16bar-a, da su izrađеnе, ispitanе i оbеlеžеnе u skladu sa ЕN 253:2012, i sačinjеnе оd : 
- čеličnе bеšavnе cеvi kvalitеta P235GH, tеhničkih uslоva izradе i ispоrukе u skladu sa SRPS ЕN 10216-
2, mеra i pоdužnе masе u skladu sa SRPS ЕN 10220, sa kraјеvima cеvi priprеmljеnim za zavarivanjе u 
skladu sa SRPS ISО 6761. 
- ponuđač treba da navede proizvođača/e nuđenih kombinovanih predizolovanih kuglastih slavina i da 
dostavi primerak uverenja/ sertifikata 3.1 saglasno evropskom standardu EN 10204:2004. 
- tоplоtnе izоlaciје оd pоliurеtanskе tvrdе pеnе, prоsеčnе gustinе 80 kg/m

3
, sa kоеficiјеntоm tоplоtnе 

prоvоdljivоsti max 0,029 (W/mК) 
- оblоžnе, crnо оbојеnе pоliеtilеnskе cеvi (PЕHD), naјmanjе gustinе 944 kg/m

3
, ), izrađеna, kоntrоlisana i 

оbеlеžеna u skladu sa оdrеdbama standarda  SRPS ЕN 253. Unutrašnja pоvršina оblоžnе cеvi mоra biti 
оbrađеna kоrоna pоstupkоm. Zavarivanjе оblоžnih cеvi sе izvоdi u skladu sa оdrеdbama standard SRPS 
ЕN 448. Slоbоdni kraјеvi čеličnе cеvi su dеfinisanih dužina sa maksimalnоm tоlеranciјоm: 200±50 mm i 
priprеmljеni za spaјanjе zavarivanjеm. 
- dokument kojim se potvđuje usaglašenost ponuđenih proizvoda pre isporuke su sertifikati o   završnom 
kontrolisanju, izdati od kontrolne organizacije akreditovane prema standardu SRPS ISO/IEC 17020. 
Dokumenta treba dostaviti za svaku isporuku 
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2.Prеdizоlоvanе lukоvi, SRPS ЕN 448 
 
Predizolovani cevni lukovi ugla skrеtanja 90°, trеba da zadоvоljе uslоvе za razvоd vrеlе vоdе 

tеmpеraturе dо 130°C i pritiska dо 16 bar, izrađеnih, ispitanih i оbеlеžеnih u skladu sa zahtеvima standarda ЕN 
448:2012, kvalitеta ugrađеnih matеriјala u skladu sa ЕN 253, sačinjеnih оd: 

- ponuđač treba da navede proizvođača/e nuđenih kombinovanih predizolovanih kuglastih slavina i da 
dostavi primerak uverenja/ sertifikata 3.1 saglasno evropskom standardu EN 10204:2004. 
- čеličnоg bеšavnоg luka ugla skrеtanja 90° i radiјusa saviјanja 1,5×D / 3xD, kvalitеta P235GH, tеhničkih 
uslоva izradе i ispоrukе u skladu sa SRPS ЕN 10253-2 ; 
- sučеоnо zavarеnih cеvnih nastavaka izrađеnih оd čеličnih bеšavnih cеvi kvalitеta P235GH, tеhničkih 
uslоva izradе i ispоrukе u skladu sa SRPS ЕN 10216-2, sa kraјеvima cеvi priprеmljеnim za zavarivanjе u 
skladu sa SRPS ISО 6761  

- dimenzije krakova su: L=1000 mm za projektnu klasu “B” ( DN≤DN300 ) 
  - tehnički uslovi za izradu I isporuku predizolovanih lukova u svemu su isti kao I za cevi, osim za ispitivanja 

zavarenih spojeva na čeliku, saglasno Tabeli 12 standarda SRPS EN 13941:2012. 
- tоplоtnе izоlaciје оd pоliurеtanskе tvrdе pеnе, prоsеčnе gustinе 80 kg/m

3
, sa kоеficiјеntоm tоplоtnе 

prоvоdljivоsti max 0,029 (W/mК) 
- оblоžnе, crnо оbојеnе pоliеtilеnskе cеvi (PЕHD), naјmanjе gustinе 944 kg/m

3
, ), izrađеna, kоntrоlisana i 

оbеlеžеna u skladu sa оdrеdbama standarda  SRPS ЕN 253. Unutrašnja pоvršina оblоžnе cеvi mоra biti 
оbrađеna kоrоna pоstupkоm. Zavarivanjе оblоžnih cеvi sе izvоdi u skladu sa оdrеdbama standard SRPS 
ЕN 448. Slоbоdni kraјеvi čеličnе cеvi su dеfinisanih dužina sa maksimalnоm tоlеranciјоm: 200±50 mm i 
priprеmljеni za spaјanjе zavarivanjеm. 
- dokument kojim se potvđuje usaglašenost ponuđenih proizvoda pre isporuke su sertifikati o   završnom 
kontrolisanju, izdati od kontrolne organizacije akreditovane prema standardu SRPS ISO/IEC 17020. 
Dokumenta treba dostaviti za svaku isporuku  
 
3.Prolaz kroz zid  

 
Ponuđač treba da navede proizvođača/e ponuđenih prolaza kroz zid i dostavi primerak uverenja/sertifikata 

3.1 saglasno EN 10204:2004. 
 

4.Nеumrеžеna tеrmоskupljaјuća spојnica sa čеpоvima, SRPS ЕN 489 
 
 Tеrmоskupljaјuća spојnica trеba da budе usaglašеna sa zahtеvima standarda SRPS ЕN 489:2012. 
Dužina tеrmоskupljaјućе spојnicе је L=700 mm. 

Ponuđač treba da navede proizvođača/e nuđenih kombinovanih predizolovanih kuglastih slavina i da 
dostavi primerak uverenja/ sertifikata 3.1 saglasno evropskom standardu EN 10204:2004. 

Pripadaјuća pratеća оprеma kојa sе ispоručuје uz spојnicu је: 
• buksnе 
• оdstојnici 
• оdzračni čеpоvi 
• završni čеpоvi 
• flеkicе 
• butil-kaučuk 
• canusa traka 
• film traka 

Dokument kojim se potvđuje usaglašenost ponuđenih proizvoda pre isporuke su sertifikati o   završnom 
kontrolisanju, izdati od kontrolne organizacije akreditovane prema standardu SRPS ISO/IEC 17020. Dokumenta 
treba dostaviti za svaku isporuku 

 
5.Kombinovane predizolovane kuglaste slavine, SRPS EN 488 
 
Kombinovane predizolovane kuglaste slavine treba da budu usaglašene sa zahtevima standarda EN 

488:2011. 
 - ponuđač treba da navede proizvođača/e nuđenih kombinovanih predizolovanih kuglastih slavina i da 
dostavi primerak uverenja/ sertifikata 3.1 saglasno evropskom standardu EN 10204:2004. 
- dimenzije predizolovanih kuglastih slavina za projektnu klasu “B“, (DN≤DN300), su: L=1500 mm 

 -uslovi za izradu predizolovanih kombinovanih kuglastih slavina u svemu su isti kao I za cevi, osim za   
ispitivanja zavarenih spojeva na čeliku, saglasno Tabeli 12 standarda SRPS EN 13941:2012.  
- kombi. kuglaste slavine do DN 200 (uključujući i DN 200), treba da budu tipa punog preseka lopte, a od 
DN 250 sa redukovanom loptom za jednu dimenziju manje u odnosu na nominalni prečnik. 
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-dokument kojim se potvđuje usaglašenost ponuđenih proizvoda pre isporuke su sertifikati o   završnom 
kontrolisanju, izdati od kontrolne organizacije akreditovane prema standardu SRPS ISO/IEC 17020. 
Dokumenta treba dostaviti za svaku isporuku. 
 
Specifični zahtevi: 
 
T- ključ i/ili pomoćni produženi adatper  
 
U zavisnosti od zaporne armature, u radu se koriste T-ključ i/ili pomoćni produženi adapter sa koničnim 

imbusom koji se postavlja vertikalno na armaturu. T-ključ/pomoćni produženi adapteri moraju da se uklapaju sa 
odgovarajućim ventilima. 

 
6.Predizolovane P račve, SRPS EN 448 

 
Predizolovane T i P račve, treba da budu usaglašene sa zahtevima standarda SRPS EN 448:2012. 

 - ponuđač treba da navede proizvođača/e nuđenih predizolovanih račvi i da dostavi primerak uverenja/ 
sertifikata 3.1 saglasno evropskom standardu EN 10204:2004. 

 - dimenzije krakova  su: L=1000 mm za projektnu klasu„B“, (DN≤DN300), i   L=1500 mm za projektnu klasu 
„C“, (DN>DN300). 

- tehnički uslovi za izradu I isporuku predizolovanih račvi u svemu su isti kao I za cevi, osim za ispitivanja 
zavarenih spojeva na čeliku, saglasno Tabeli 12 standarda SRPS EN 13941:2012.  

- dokument kojim se potvđuje usaglašenost ponuđenih proizvoda pre isporuke su sertifikati o završnom 
kontrolisanju,izdati od kontrolne organizacije akreditovane prema standardu SRPS ISO/IEC 17020. Dokumenta 
treba dostaviti za svaku isporuku. 
 

7.Tеrmička izоlaciјa 
 
Кaо tеrmička izоlaciјa kоristi sе pоliurеtanska tvrda pеna dоbiјеna i ispitana u skladu sa standardоm SRPS 

ЕN 253, hеmiјskоm rеakciјоm pоliоla (kоmpоnеnta А) i izоciјanata (kоmpоnеnta B) uz primеnu cikоpеntana kaо 
pоgоnskоg srеdstva. U cilju dоkazivanja kvalitеta pоliurеtanskе pеnе kојa sе kоristi kaо izоlaciјa prоizvоđač је u 
оbavеzi da sprоvоdi kоntrоlisanja u оbimu dеfinisanоm standardоm SRPS ЕN 253. 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА: 
 

R.B. Opis 
Jed. 
mere 

Kol. 
Cena  

Bez PDV-
a 

Ukupno bez 
PDV-a 

1 Industrijski predizolovane cevi sa ugrađenim žicama za detekciju vlage   

1.1 
DN 200/315  (ø219,1 x 4,5, mm) 
 (čelična BEŠAVNA cev) (obloga PEHD))  m

1
 60 

  

1.2 
DN 150/250  (ø168,3 x 4,0, mm) 
 (čelična BEŠAVNA cev) (obloga PEHD))  m

1
 120 

  

1.3 
DN 125/225  (ø139,7 x 3,6 mm)  
 (čelična BEŠAVNA cev) (obloga PEHD)) m

1
 120 

  

1.4 
DN 100/200  (ø114,3 x 3,6 mm) 
  (čelična BEŠAVNA cev) (obloga PEHD) m

1
 360 

  

1.5 
DN 80/160   (ø88,9 x 3,2 mm) 
 (čelična BEŠAVNA cev) (obloga PEHD) m

1
 240 

  

1.6 
DN 65/140  (ø76,1 x 3,2 mm) 
  (čelična BEŠAVNA cev) (obloga PEHD) m

1
 240 

  

1.7 
DN 50/125   (ø60,3 x 3,2 mm)  
 (čelična BEŠAVNA cev) (obloga PEHD) m

1
 120 

  

1.8 
DN 40/110   (ø48.3x2.6 mm)  
 (čelična BEŠAVNA cev) (obloga PEHD) m

1
 120 

  

1.9 
DN 32/110   (ø42.4x2.6 mm)  
 (čelična BEŠAVNA cev) (obloga PEHD) m

1
 90 

  

1.10 
DN 25/90    (ø33.7x2.6 mm) 
 (čelična BEŠAVNA cev) (obloga PEHD) m

1
 90 

  

2 Industrijski predizolovani lukovi R=1.5d sa ugrađenim žicama za detekciju vlage   

2.1 
DN 200/315  (ø219,1 x 4,5, mm) ком 2 

  

2.2 
DN 150/250    (ø168,3 x 4,0, mm) kom 8 

  

2.3 
DN 125/225    (ø139,7 x 3,6 mm) kom 8 

  

2.4 DN 100/200    (ø114,3 x 3,6 mm) kom 20 
  

2.5 DN 80/160     (ø88,9 x 3,2 mm) kom 20 
  

2.6 
DN 65/140     (ø76,1 x 3,2 mm) kom 20 

  

2.7 
DN 50/125     (ø60,3 x 3,2 mm) kom 10 

  

2.8 
DN 40/110     (ø48.3x2.6 mm) kom 10 

  

2.9 
DN 32/110     (ø42.4x2.6 mm) kom 6 

  

2.10 DN 25/90      (ø33.7x2.6 mm) kom 4 
  

3 Prolaz kroz zid šahtova i objekata predizolovanih cevi sa gumenim prstenastim zaptivačima za cevi 

3.1 
DN 200/315  (ø219,1 x 4,5, mm) ком 2 

  

3.2 
DN 150/250    (ø168,3 x 4,0, mm) kom 6 

  

3.3 
DN 125/225    (ø139,7 x 3,6 mm) kom 6 

  

3.4 
DN 100/200    (ø114,3 x 3,6 mm) kom 8 

  

3.5 DN 80/160     (ø88,9 x 3,2 mm) kom 10 
  

3.6 DN 65/140     (ø76,1 x 3,2 mm) kom 12 
  

3.7 
DN 50/125     (ø60,3 x 3,2 mm) kom 6 

  

3.8 
DN 40/110     (ø48.3x2.6 mm) kom 4 
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3.9 
DN 32/110     (ø42.4x2.6 mm) kom 4 

  

 DN 25/90      (ø33.7x2.6 mm) kom 4 
  

4 
Termoskupljajuče spojnice za predizolovane cevi, čepovi za postavljanje na otvor spojnica i 
termoskupljajući elementi za hidroizolaciju spojnica i to dimenzija za predizolovane cevi. Komplet  

4.1 
DN 200/315  (ø219,1 x 4,5, mm) ком 4 

  

4.2 DN 150/250    (ø168,3 x 4,0, mm) kom 8 
  

4.3 DN 125/225    (ø139,7 x 3,6 mm) kom 8 
  

4.4 
DN 100/200    (ø114,3 x 3,6 mm) kom 20 

  

4.5 
DN 80/160      (ø88,9 x 3,2 mm) kom 20 

  

4.6 
DN 65/140      (ø76,1 x 3,2 mm) kom 20 

  

4.7 
DN 50/125     (ø60,3 x 3,2 mm) kom 16 

  

4.8 DN 40/110     (ø48.3x2.6 mm) kom 16 
  

4.9 DN 32/110     (ø42.4x2.6 mm) kom 14 
  

4.10 
DN 25/90      (ø33.7x2.6 mm) kom 8 

  

5 Kombinovane predizolovane kuglaste slavine 

5.1 DN 32 
kom 2 

  

5.2 DN 40 
Kom 2 

  

5.3 DN 50 
Kom 2 

  

5.4 DN 65 
kom 2 

  

6 Predizolovana T ili P račva (magistrala/priključak) 

6.1 ø139,7 / 60.3 mm  kom 2 
  

6.2 ø139,7 / 48.3 mm  kom 2 
  

6.3 ø139,7 / 42.4 mm  kom 2 
  

6.4 ø139,7 / 33.7 mm  kom 2 
  

6.5 ø114,3 / 60.3 mm  kom 2 
  

6.6 ø114,3 / 48.3 mm  kom 2 
  

6.7 ø114,3 / 42.4 mm  kom 2 
  

6.8 ø114,3 / 33.7 mm  kom 2 
  

6.9 ø88,9 / 60.3 mm kom 2 
  

6.10 ø88,9 / 48.3 mm kom 2 
  

6.11 ø88,9 / 42.4 mm kom 2 
  

6.12 ø88,9 / 33.7 mm kom 2 
  

7 Komponente za formiranje izolacije u spojnicama 
    

  

7.1 
Izociajanat u kanistrima zapremine 10l kom 30 

  

7.2 
Poliol u kanistrima zapremine 10l kom 30 
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UKUPNO 
bez PDV-a: 

 

PDV:  

UKUPNO 
sa PDV-om: 

 

 
 
 
 
 
*Напомeна количине су дате оквирно и зависе од потребе Наручиоца на годишњем нивоу 
 
 
 

Датум                                                     Понуђач 
                М. П.  

_____________________________                          ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 7/2016       страна 23 од 59   
Панчево 26000, Цара Душана 7 ,        мат.бр. 08488754;      ПИБ 101050607;          тел. 013/315-400;     факс 013/334-695; 

 e-mail: office@grejanje-pancevo.co.rs; www.grejanje-pancevo.co.rs 

VII ОБРАЗАЦ  ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  И 
ДОКАЗИ ИЗ ЧЛАНА 77 ЗЈН   

 
 

Обавезни услови за учешће у поступку 
јавне набавке одређени чланом 75. ЗЈН 

Доказивање  испуњености услова за учешће сагласно 
члану 77. ЗЈН  

1. 

Да је регистрован код надлежног 
органа,односно да је уписан у 
оговарајући регистар (Члан 75.став 1. 
Тачка 1.Закона о јавним набавкама) 

Доказ: 
За правно лице као понуђача: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистра, односно изводи из регистра надлежног 
Привредног суда 
За предузетника као понуђача: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре односно извод из одговарајућег регистра 

2. 

Да понуђач и његов законски заступник 
није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне 
групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело 
против примања и давања мита и 
кривично дело превара (Члан 75.став 
1.тачка 2. Закона о јавним набавкама) 

Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције 
Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из 
казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник 
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 
кривичних дела организованог криминала (захтев се може 
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта 
законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре (захтев се може поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта). 
Доказ не сме бити старији од два месеца пре отварања 
понуда 

3. 

Да му није изречена мера забране 
обављења делатности, која је на снази у 
време обављивања односно слања 
позива за подношење понуда (Члан 
75.став 1.тачка 3. Закона о јавним 
набавкама) 

Доказ: 
Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му 
није изречена мера забране обављања делатности, или 
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није 
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера 
забране обављања делатности, која је на снази у време објаве 
позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код 
тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту 
изречена мера забране обављања делатности, која је на снази 
у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: 
Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране 
обављања одређених послова.  
Доказ не сме бити старији од два месеца пре отварања 
понуда 

4. 

Да је измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописимаРепублике Србије 
или стране државе када има седиште на 
њеној територији (Члан 75.став 1.тачка 
4. Закона о јавним набавкама) 

Доказ: 
Уверења (потврде) Пореске управе Министарства финансија и 
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење 
надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основну изворних локалних прихода: 
1.Потврде Пореске управе Републике Србије и 
2.Потврде Пореске управе јединице локалне самоуправе  
или  
3. потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази 
у поступку приватизације.  
Доказ не сме бити старији од два месеца пре отварања 
понуда,  
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Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке 
одређени чланом 76. ЗЈН 

Доказивање  испуњености услова за учешће 
сагласно члану 77. ЗЈН  

5. 

Финансијски капацитет – да је имао укупне приходе  за 
три године (2013, 2014 и 2015.) у висини од најмање 
15.000.000,00 динара 

биланс стања и биланс успеха за предходне три 
године (2013,2014, и 2015) 
 

6. 

Да располаже неопходним пословним капацитетом (да 
је у предходне 3 године- 2013,2014 и 2015. –односно да 
је  имао укупне приходе од продаје добара које су 
предмет ове јавне набавке  у висини  у висини од 
најмање 15.000.000,00 динара 

Листа референци и потврде за испоручена добра 
која су предмет јавне набавке у предходне 3 
године - 2013, 2014 и 2015  

7. 

Да располаже неопходним пословним капацитетом: 
а) Да понуђач поседују сертификате о типском 

контролисању по SRPS EN253:2012 за предизоловане 
цеви, SRPS EN448:2012 за предизоловани фитинг, и 
SRPS EN489:2012 за термоскупљајуће спојнице издате 
од aкредитованог контролног тела, или сертификате о 
усаглашености по SRPS EN253:2012 за предизоловане 
цеви, SRPS EN448:2012 за предизоловани фитинг, 
SRPS EN489:2012 за термоскупљајуће спојнице издате 
од акредитованог спецификационог тела за производе 
(чл. 76. ст.2.); 
б) Да понуђач поседује важеће сертификате о 

периодичном контролисању по SRPS EN253:2012 за 
предизоловане цеви, SRPS EN448:2012 за 
предизоловани фитинг и SRPS EN489:2012 за 
термоскупљајуће спојнице, издате од акредитованог 
контролног тела. Сертификати о периодичном 
контролисању не смеју бити старији од годину дана у 
тренутку отварања понуда. Поред горе наведеног као 
потврду валидности тражених сертификата понуђач 
мора доставити и копију Сертификата о акредитацији, 
са важећим обимом акредитације акредитованих тела 
која су издала горе наведене сертификате, из кога се 
види да су предметне организације акредитоване за 
издавање тражених сертификата (чл. 76. ст.2.); 
в)Да Понуђач мора поседовати важеће сертификате 

система квалитета SRPS ISO 9001:2008, SRPS ISO 
14001:2005 i SRPS OHSAS 18001:2008, издате од 
акредитованог сертификационог тела (чл. 76. ст.2.); 
г) Да Понуђач мора поседовати осигурање 

континуитета квалитета производње за предизоловане 
цеви, поседовање временски следљивих сертификата 
о периодичном контролисању предизолованих цеви по  
SRPS EN253, у континуитету последње 3 године које 
предходе дану објављивања тендера, којим се 
потврђује одржавање квалитета производње  
д)   Понуђач мора поседовати извештаје о 

лабараторијским испитивањима за предизоловане цеви 
по ЕН253 и предизоловани фитинг по ЕН448 на основу 
којих су издати последњи важећи сертификати о 
периодичном контролисању као и извештаја за 
топлотну проводљивост (вредност коефицијента мора 
бити λ≤0,029W/mK ). 

а)  Понуђач је у обавези да достави фотокопије 

сертификата о типском контролисању по SRPS 
EN253:2012 за предизоловане цеви, SRPS 
EN448:2012 за предизоловани фитинг, и SRPS 
EN489:2012 за термоскупљајуће спојнице 
издате од aкредитованог контролног тела, или 
сертификате о усаглашености по SRPS 
EN253:2012 за предизоловане цеви, SRPS 
EN448:2012 за предизоловани фитинг, SRPS 
EN489:2012 за термоскупљајуће спојнице 
издате од акредитованог сертификационог 
тела за производе; 

б)  Понуђач је у обавези да достави фотокопије 

важећих сертификате о периодичном 
контролисању по SRPS EN253:2012 за 
предизоловане цеви, SRPS EN448:2012 за 
предизоловани фитинг и SRPS EN489:2012 за 
термоскупљајуће спојнице, издате од 
акредитованог контролног тела. Сертификати о 
периодичном контролисању не смеју бити 
старији од годину дана у тренутку отварања 
понуда. Поред горе наведеног као потврду 
валидности тражених сертификата понуђач 
мора доставити и копију Сертификата о 
акредитацији, са важећим обимом 
акредитације акредитованих тела која су 
издала горе наведене сертификате, из кога се 
види да су предметне организације 
акредитоване за издавање тражених 
сертификата 

в)  Понуђач је у обавези да достави фотокопије 

важећих сертификата SRPS ISO 9001:2008, 
SRPS ISO 14001:2005 i SRPS OHSAS 
18001:2008, издате од акредитованог 
сертификационог тела. 

г)   Понуђач је у обавези да достави фотокопије 

сертификата о периодичном контролисању по 
SRPS EN253 за последње 3 године које 
предходе дану објављивања тендера.  

д) Понуђач је у обавези да достави фотокопије 

извештаја о лабораторијском испитивању по 
ЕN253 за предизоловане цеви и по ЕН448 за 
предизоловани фитинг на основу којих су 
издати последњи важећи сертификати о 
периодичном контролисању као и извештаја за 
коефицијент топлотне проводљивости. 

 

8. 
Да располаже неопходним кадровским капацитетом Фотокопије уговора најмање 10 запослених 

радника са образцима  М1 

9. 
Да располаже неопходним техничким капацитетом Фотокопија саобраћајне дозволе или уговор о 

закупу возила 

 
Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуда доказује испуњеност 
обавезних услова. Може написати изјаву да је уписано у Регистар понуђача или доставити Извод из Регистра 
понуђача. Испуњеност додатних услова доказује достављањем тражених докумената у неовереним копијама. 
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VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  ЗА ПАРТИЈУ 1- ПРЕДИЗОЛОВАНЕ ЦЕВИ И ПРАТЕЋИ МАТЕРИЈАЛ 

 
 
 
 
 
 
 
Укупна цена добара________________________________динара 
 
Укупни зависни трошкове набавке (трошкове транспорта, царине, шпедиције, осигурања и сл.) 
______________________________ динара 
 
 
Укупна понуђена цена без ПДВ-а (набавна цена + зависни трошкове набавке) 
______________________________ динара 
 
Износ ПДВ-а ___________________________динара 
 
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом _________________________________динара 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум:_______________                                                                         Потпис овлашћеног лица 
  

Место:_______________                                    (М.П.)                            _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Напомена: 
Уколико је предмет јавне набавке такав да има још трошкова (нпр. царина), наручилац може да предвиди и посебну 
колону „остали трошкови“ у коју би понуђачи, ако их имају, уписали и те друге трошкове. Уколико наручилац 
дозволи промену цене у току реализације уговора, тада мора да тражи да понуђачи искажу процентуално учешће 
одређене врсте трошкова (учешће трошкова материјала, рада, енергената). Ово је уведено да би се пратило на 
који део цене утиче нпр. повећање курса евра, уколико је то параметар за промену цене. Нпр. уколико се 
предметна набавка састоји од рада (50%) и материјала (50%), те курс евра утиче само на материјал, онда ће се 
дозволити повећање само оног дела цене који се односи на материјал.  
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IX  МОДЕЛ ОКВИРНОГ  СПОРАЗУМА 

 
 

                                                                                                                             
 
Број: 6/  
Панчево,           .2016. година     
 

 
 
 

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 
Партија 1- предизоловане цеви и пратећи материјал 

 
 

Закључен између: 
1. Наручиоца  ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“ 26000 ПАНЧЕВО  улица Цара Душана број 7, ПИБ: 

101050607,  матични број: 08488754; број рачуна: 160-10373-94; назив банке: Banca Intesa, 
телефон: 013/315-400; телефакс: 013/351-270; кога заступа директор Сандра Божић  (у 
даљем тексту: Наручилац) и 

2.  ................................................................................................ са седиштем у 
............................................, улица ..................................број........,ПИБ:.......................... 
матични број: ........................................телефон:............................телефакс:.......................... 

            кога заступа...................................................................(у даљем тексту: испоручилац) ; 
 
 
Основ оквирног споразума: ЈН број: 7/2016- Партија 1- предизоловане цеви и пратећи 
материјал 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 
 
 
 
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 
- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 
14/15 и број 68/15),  у даљем тексту: Закон  спровео отворени поступак јавне набавке добара- 
предизоловане цеви и пратећи материјал са циљем закључивања оквирног споразума са  
једним  понуђачем  на период од  једне  године; 
- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној 
набавци; 
- Обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци у складу са чланом 
40.став 5.тачка 2) и став 6. ЗЈН и на основу овог оквирног споразума. 
 
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 
 
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Члан 1. 
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање свих будућих уговора о 
јавној набавци предизолованих цеви и пратећег  материјала, који се могу према потребама 
Наручиоца доделити одабраном понуђачу, у складу са условима из конкурсне докукументације 
за предметну јавну набавку. 
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Овај оквирни споразум не утврђује конкретну испоруку добара, већ само подразумева да ће 
наручилац, ако му током уговореног периода буде потребно нешто што је предмет набавке, 
склопити са одабраним понуђачем један или више уговора о јавној набавци или издати једну или 
више наруџбеница.  
 
ПОДИЗВОЂАЧ 

Члан 2. 
Испоручилац  наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, 
који ће делимично извршити предметну набавку, у 
делу:___________________________________. 
 
 
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 3. 
Овај оквирни споразум се закључује на период од  једне године, а ступа на снагу даном 
потписивања  учесника споразума.  
 
ЦЕНЕ  

Члан 4. 
Укупна вредност овог оквирног споразума износи 7.500.000,00 динара (словима: седам 
милионаипетстохиљададинара), без урачунатог ПДВ-а. 
 
Јединичне цене исказане су у Понуди Испоручиоца, без ПДВ-а. У цену су урачунати сви 
трошкови Испоручиоца. 
 
Стране из Оквирног споразума су сагласне да, у складу са чланом 115. Закона о јавним 
набавкама, након закључења овог Оквирног споразума без претходног спровођења поступка 
јавне набавке могу повећати обим предмета набавке, с тим да се уговорена вредност може 
повећати максимално до 5 % укупне вредности из става 1. овог члана. 
 
У случају из претходног става стране из Оквирног споразума ће закључити анекс овог Оквирног 
споразума, којим ће регулисати повећање уговорене вредности. 
 
НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

 
Члан 5. 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, 
Наручилац ће упутити Испоручиоцу  позив за достављање понуде са конкурсном документацијом 
у којој су специфициране потребне количине добара, а у циљу закључивања појединачног 
уговора о јавној набавци. 
 
Понуда из става 1. овог члана,  нарочито садржи цену,  рокове за испоруку, гарантни рок и друго. 
 
Рок за достављање понуде из става 1. овог члана износи  8 дана од дана упућивања позива за 
достављање понуде.  
 
Позив за достављање понуде и конкурсна документација ће бити упућени на адресу 
Испоручиоца електронским путем. (у складу са одредбама члана 20 став.6 ЗЈН).   
Испоручиоци су дужни да потврде Наручиоцу пријем Позива и конкурсне документације 
електронским путем. 
 
Испоручиоци  су дужни да у року из става 3. овог члана доставе своје понуде на адресу 
наручиоца, на начин дефинисан у конкурсној документацији. 
 
Испоручиоци  су дужни да у понуди из става 1. овог члана примењују исте или ниже јединичне 
цене, које су дали у својим понудама приликом закључења овог оквирног споразума.   
 
Наручилац ће закључити појединачни уговор о јавној набавци на основу одлуке о додели 
уговора. 
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Уколико Изабрани испоручилац одбије да достави понуду или је не достави у року из става 3. 
овог члана Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршења посла у складу 
са  чланом 11. овог оквирног споразума.  
Одредба из претходног става овог члана неће се примењивати у случају када Извођач оправда 
непоступање по Позиву за достављање понуда. 

 
Члан 6.  

Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из конкурсне документације и 
овог оквирног споразума у погледу предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова 
испоруке, гарантног рока. 
 
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

Члан 7. 
Наручилац ће цену добара плаћати Испоручиоцу у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана 
пријема исправног рачуна, на основу обострано потписаног уговора, или наруџбенице о јавној 
набавци, у складу са овим оквирним споразумом. 
Испоручилац је дужан да рачуне за испоручена добра достави Наручиоцу на адресу:  
ЈКП „Грејање“ Панчево, улица Цара Душана 7 
Саставни део рачуна је документ којим се потврђује испорука добара. 
 
РОК ИСПОРУКЕ 

Члан 8. 
Испоручилац је дужан да испоручи добра у року од 10 дана од дана од добијеног налога од 
стране наручиоца, на адресу наручиоца. 
 
ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА И ПРИЈЕМ ДОБАРА  
 

Члан 9. 
Испоручилац се обавезује да уговорена добра испоручи у свему према техничкој документацији, 
прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену 
врсту добара. 
 
Испоручилац преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара на основу 
обострано потписаног уговора или појединачне наруџбенице о јавној набавци, у складу са овим 
оквирним споразумом. 
 
Примопредаја добара извршиће се на месту испоруке на основу отпремнице Испоручиоца, коју 
потписују овлашћена лица испред обе уговорне стране, а која представља обавезан прилог уз 
фактуру Испоручиоца. 
 
Приликом примопредаје Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа на уобичајени начин 
и да своје евентуалне примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Испоручиоцу. 
 
Испоручилац се обавезује да у свему поступи по евентуалним примедбама Наручиоца и 
недостатке отклони без одлагања у роковима које одреди Наручилац. 
 
Ако се након примопредаје добара покаже неки недостатак који се није могао открити 
уобичајеним прегледом Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести 
Испоручиоца без одлагања. 
 
Гарантни рок за испоручена добра износи ............... месеци (минимум 60 месеци) од записнички 
извршене примопредаје. 
 
УГОВОРНА КАЗНА 
 

Члан 10. 
Уколико Испоручилац са којим је закључен појединачни уговор не испоручи добра у уговореном 
року, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2% укупне цене 
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уговорених добара с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% укупне цене 
уговорених добара. 

 
Уколико Испоручилац са којим је закључен појединачни уговор не испоручи добра или их 
испоручи делимично, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 10% укупне 
цене уговорених добара.  
 
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду 
штете. 

 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 11. 
Као средства финансијског обезбеђења изабрани понуђач подноси  банкарску гаранцију за 
озбиљност понуде и две бланко сопствене менице за добро извршење посла. 
Банкарска гаранција за озбиљност понуде 
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде доставља Наручиоцу сваки понуђач уз понуду у 
висини од 5% од понуђене цене  и мора трајати најмање колико и важење понуде, мора бити 
неопозива, безусловна, без права на приговор и наплатива на први позив, са роком важења 45 
дана од дана отварања понуда 
Наручилац ће уновчити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима: 
-уколико понуђач, након истека рока за подношење понуда, повуче или мења своју понуду; 
-уколико понуђач, чија је понуда изабрана као најповољнија, благовремено не потпише оквирни 
споразум  
 
Две бланко сопствене менице  за добро извршење посла- оквирни споразум : 
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења оквирног споразума 
преда наручиоцу  2 (две) бланко сопствене менице као обезбеђење за  добро извршење посла 
које морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 
Менице морају бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за потписивање, а 
уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним 
износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума, без ПДВ-а. 
Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа  који је издат од пословне 
банке  коју изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења  меница је 13 
месеци од обостраног потписивања оквирног споразума. 
Наручилац ће уновчити дате менице уколико: 

- изабрани понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен 
оквирним споразумом или 

- не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом  или 
- не достави средство средство обезбеђења плаћања уз појединачни уговор који наручилац 

и изабрани понуђач закључе на основу оквирног споразума. 
 
Једну бланко сопствене менице  за добро извршење посла – УЗ ПОЈЕДИНАЧНИ УГОВОР 
о јавној набавци закључен на основу овог оквирног споразума 
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења појединачног уговора 
на основу оквирног споразума преда наручиоцу  1 (једну ) бланко сопствену меницу као 
обезбеђење за  добро извршење посла која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. 
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а 
уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним 
износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора, без ПДВ-а. 
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа  који је издат од пословне 
банке  коју изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења  менице мора 
бити  за 30 дана дужи од од истека важења појединачног уговора. 
Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да  изабрани понуђач не извршава све своје 
обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором 

- не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом  или 
- не достави средство средство обезбеђења плаћања уз појединачни уговор који наручилац 

и изабрани понуђач закључе на основу оквирног споразума. 
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ВИША СИЛА  

    Члан 12. 
Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до 
ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови 
извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.  
 
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 
догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од 
стране погођене  
вишом силом.  
Вишом силом сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег 
обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл. 
Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити 
другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.  
 
РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

      Члан 13. 
Свака од страна потписиница овог Оквирног споразума може раскинути овај Оквирни споразум у 
случају да друга страна не извршава своје уговорне обавезе у свему на уговорени начин и у 
уговореном року, односно у случају да врши битне повреде Оквирног споразума, у смислу 
одредаба Закона о облигационим односима.  
Страна која жели да раскине Оквирни споразум дужна је да о томе у разумном року писмено 
обавести другу страну. 

Раскидом Оквирног споразума не престаје евентуална обавеза да се накнади стварна штета 
проузрокована другој страни а, такође, раскид нема утицаја ни на решавање евентуалих спорова 
и уређивање права и обавеза насталих пре раскида. 

Страна која је одговорна за раскид Оквирног споразума дужна је да другој страни надокнади 
стварну штету. 

 
ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 14. 
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона који 
регулишу облигационе односе.  

Члан 15. 
Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом оквирном 
споразуму ће решавати споразумно. У случају да споразум није могућ, уговара се месна 
надлежност суда у Панчеву. 

Члан 16. 
Овај оквирни споразум је закључен у 4 (четири) истоветних примерака од којих по 2 (два) 
припадају Испоручиоцу, а 2 (два) припадају Наручиоцу. 
 

ИСПОРУЧИЛАЦ  
                   НАРУЧИЛАЦ 
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X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], 
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за набавку ЈН 7/2016 Партија 1 - 
Предизоловане цеви и пратећи материјал, како следи у табели: 
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца 
накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да 
понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким 
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач 
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
 

 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________________________ даје:  
 
                                                                                        (Назив понуђача)  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке 
добара -  ЈН бр. 7/2016 Партија 1 Предизоловане цеви и пратећи материјал, поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах 
обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, 
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да 
је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се 
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. 
Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

 
 
 
 
 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  
 
 
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач__________________________________________________________[навести назив понуђача] 
у поступку јавне набавке добара - ЈН бр. 7/2016 Партија 1 Предизоловане цеви и пратећи 
материјал, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 
и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Датум                              Понуђач 
 
________________                                                М.П.                                     __________________ 
 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XIII  ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ   
 
 
 
 
 

Укупна вредност исказана на листи референци представља збир вредности испоручених добара у 
последње три године (2013, 2014, 2015), а на основу оверених потврда за сваку годину појединачно. У 
листу референци треба унети вредности испоручених добара која су предмет набавке од најмање 
15.000.000 динара. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Место и  датум                                        М.П.                               потпис овлашћеног лица 
 

             ___________________                                                                     _____________________ 
 
 
 
 
 
 
Напомена:  Укупне вредности исказане у Листи референци доказују се потписаним и овереним Потврдама које 
дајемо у прилогу (потврде копирати по потреби). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Укупна вредност у 2013. 
години 

(са ПДВ-ом) 

Укупна вредност у 
2014. години 
(са ПДВ-ом) 

Укупна вредност у 2015. 
години 

(са ПДВ-ом) 

   

Укупно (са ПДВ-ом):  
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Назив купца:  
Седиште:  
Матични број:  
Порески идентификациони број:  
Телефон:  
 
 
Купац издаје 
 

ПОТВРДУ   
 

Да је продавац/понуђач_________________________________________________________________ 
                  [назив и седиште продавца/понуђача]  

У претходне три године (2013, 2014. и 2015.) купцу/наручиоцу продао/и/испоручио добра која су 
предмет ове набавке у вредности од укупно ___________________ динара и то: 

 
2013. _______________ 
 
2014. _______________ 
 
2015. _______________ 

  
Потврда се издаје на захтев продавца/понуђача ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке 

добара – ЈН бр. 7/2016 Партија 1 - Предизоловане цеви и пратећи материјал, код наручиоца  ЈКП 
„Грејање“ Панчево и у друге сврхе се не може користити.  
 
 
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:  
 
 
 
Место и датум                                 М.П.                             потпис овлашћеног лица 
 
___________________                                                                           _________________________ 
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ОБРАЗАЦ   XIV 
 
 
 
________________________ 
(пословно име понуђача) 
 
 
________________________ 
(седиште) 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА   
 
 
 
Којом се даје гаранција од _______  месеци на предизоловане цеви и пратећи материјал. Овом изјавом 
се обавезује Понуђач да ће сносити трошкове демонтаже, испоруке и поновне монтаже предизолованих 
цеви и елемената предизолованог система, уколико се установе недостаци и настане штета као последица 
неиспуњења услова квалитета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Место и датум:                М.П.                                  Понуђач: 
  
   __________________                                                                                                 __________________ 
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ОБРАЗАЦ XV 
 
 
 
________________________ 
(пословно име понуђача) 
 
 
________________________ 
(седиште) 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА   
 
 
О примени циклопентана за испењавање: 
 
У процесу производње полиуретанске пене примењује се циклопентан у поступку испењавања. 
 
Карактеристике постројења: 
 
 
Произвођач: 
 
 
Тип: 
 
 
Година производње: 
 
 
Адреса на којем се налази: 
 
 
 
 
 
 
 
      Место и датум:                М.П.                             Понуђач: 
 
    _______________                                                                                                ________________ 
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ОБРАЗАЦ XVI 
 
 
________________________ 
(пословно име понуђача) 
 
 
________________________ 
(седиште) 
 
 

ИЗЈАВА   
 
 
 
О примени „CORONA“ поступка на ПЕХД цевима: 
 

У процесу производње предизолованих челичних цеви, лукова, пролаза кроз зид 
шахтова и спојница примењује се „CORONA“ поступак на унутрашњој површини цеви. 

 
Карактеристике постројења: 
 
 
 
Произвођач: 
 
 
 
Тип: 
 
 
 
Година производње: 
 
 
 
Адреса на којем се налази: 
 
 
 
 
     Место и датум:                                  М.П.                            Понуђач: 
 
   _______________                                                                                               _________________ 
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ПАРТИЈА 2 – ЦРНЕ ЦЕВИ И ПРАТЕЋИ МАТЕРИЈАЛ 
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V  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара Цеви, лукови, профили и 
прирубнице (ознаке из Општег речника набавки 44163000 - Цеви и арматура, 44167000 - Различити 
прибор за цеви), ЈН 7/2016  Партија 2 - Црне цеви и пратећи материјал  
 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  
 

Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача  
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон:  
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са 
подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 

 
3) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Партија 2 - Црне цеви и пратећи материјал 

Укупна цена без ПДВ-а 
 

 

ПДВ  

Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

Рок и начин плаћања 
 

45 дана по испоруци 

Рок важења понуде 
 

30 дана 

Рок испоруке 
 

2 дана од дана од добијеног налога од стране наручиоца 

Гарантни период 
не краћи од 60 месеци 

 

 
Место и начин испоруке 
 

на адресу наручиоца, сукцесивно током трајања уговора, сваку испоруку мора 
пратити одговарајућа атестно-техничка документација 

 
Датум                                                         Понуђач 

                 М. П.  
_____________________________                          ________________________________ 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 
обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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4) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има 
већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 

 
 
5) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 

1) 
Назив учесника у заједничкој понуди:  

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а 
уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени 
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 
понуди. 

 

 

Датум                                                Понуђач 
                М. П.  

_____________________________                          ________________________________ 
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VI  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ТЕХНИЧКИМ ОПИСОМ 
 
 

 

R.B. Opis 
Jed. 
mere 

Kol. 
Cena  
Bez 

PDV-a 

Ukupno 
bez PDV-

a 

1 CEVI 

1.1 Bešavna čelična cev Fi 17,2 x 2mm Č.1212 kg 100 
  

1.2 Bešavna čelična cev 1/2" - 1"  Č.1212 kg 150 
  

1.3 Bešavna čelična cev Fi 5/4" - 10"  Č.1212 kg 2000 
  

1.4 Bešavna/šavna čelična cev Fi 323,9 x 7,1mm Č.1212 kg 200 
  

1.5 Bešavna/šavna čelična cev Fi 355,6 x 8mm Č.1212 kg 200 
  

1.6 Pocinkovana cev 1/2" - 2 1/2" kg 250 
  

2. HAMBURŠKI LUKOVI 

2.1 Luk hamburški FI 33,7 x 2,9mm  R=1,5D Č.1212 kom. 50 
  

2.2 Luk hamburški FI 42,4 x 2,9mm  R=1,5D Č.1212     kom. 30 
  

2.3 Luk hamburški FI 48,3 x 2,9mm  R=1,5D Č.1212    kom. 35 
  

2.4 Luk hamburški FI 60,3 x 3,2mm  R=1,5D  Č.1212    kom. 75 
  

2.5 Luk hamburški FI 76,1 x 3,2mm  R=1,5D Č.1212     kom. 50 
  

2.6 Luk hamburški FI 88,9 x 3,6mm  R=1,5D  Č.1212    kom. 40 
  

2.7 Luk hamburški FI 108 x 4,6mm  R=1,5D  Č.1212    kom. 25 
  

2.8 Luk hamburški FI 114,3 x 4,5mm  R=1,5D  Č.1212    kom. 25 
  

2.9 Luk hamburški FI 133 x 4,5mm  R=1,5D  Č.1212    kom. 6 
  

2.10 Luk hamburški FI 139,7 x 4,5mm  R=1,5D  Č.1212    kom. 6 
  

2.11 Luk hamburški FI 159 x 6,3mm  R=1,5D  Č.1212    kom. 4 
  

2.12 Luk hamburški FI 168,3 x 6,3mm  R=1,5D  Č.1212    kom. 4 
  

2.13 Luk hamburški FI 219,1 x 8mm  R=1,5D Č.1212     kom. 2 
  

2.14 Luk hamburški FI 273 x 6,3mm  R=1,5D Č.1212     kom. 2 
  

2.15 Luk hamburški FI 323,9 x 7,1mm  R=1,5D Č.1212 kom. 2 
  

2.16 Luk hamburški FI 355,6 x 8mm  R=1,5D Č.1212 kom. 1 
  

2.17 Luk hamburški FI 406,6 x 10mm  R=1,5D Č.1212 kom. 1 
  

3. REDUKCIJE 

3.1 Redukcija sa Fi 26,9x2,9 - 21,3x2,9 Č.1212 kom. 4 
  

3.2 Redukcija sa Fi 33,7x2,9 - 21,3x2,9 Č.1212 kom. 4 
  

3.3 Redukcija sa Fi 33,7x2,9 - 26,9x2,9 Č.1212 kom. 4 
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3.4 Redukcija sa Fi 42,4x2,9 - 26,9x2,9 Č.1212 kom. 4 
  

3.5 Redukcija sa Fi 42,4x2,9 - 33,7x2,9 Č.1212 kom. 4 
  

3.6 Redukcija sa Fi 48,3x2,9 - 33,7x2,9 Č.1212 kom. 4 
  

3.7 Redukcija sa Fi 48,3x2,9 - 42,4x2,9 Č.1212 kom. 4 
  

3.8 Redukcija sa Fi 60,3x3,2 - 42,4x2,9 Č.1212 kom. 6 
  

3.9 Redukcija sa Fi 60,3x3,2 - 48,3x2,9 Č.1212 kom. 6 
  

3.10 Redukcija sa Fi 76,1x3,2 - 48,3x2,9 Č.1212 kom. 6 
  

3.11 Redukcija sa Fi 76,1x3,2 - 60,3x2,9 Č.1212 kom. 6 
  

3.12 Redukcija sa Fi 88,9 - 42,4 Č.1212 kom. 6 
  

3.13 Redukcija sa Fi 88,9 - 48,3 Č.1212 kom. 6 
  

3.14 Redukcija sa Fi 88,9x3,2 - 60,3x2,9 Č.1212 kom. 6 
  

3.15 Redukcija sa Fi 88,9x3,2 - 76,1x3,2 Č.1212 kom. 6 
  

3.16 Redukcija sa Fi 114,3x4 - 48,3 Č.1212 kom. 8 
  

3.17 Redukcija sa Fi 114,3x4 - 60,3 Č.1212 kom. 8 
  

3.18 Redukcija sa Fi 114,3x4 - 76,1x4 Č.1212 kom. 8 
  

3.19 Redukcija sa Fi 114,3x4 - 88,9x4 Č.1212 kom. 6 
  

3.20 Redukcija sa Fi 139,7x4 - 88,9x4 Č.1212 kom. 6 
  

3.21 Redukcija sa Fi 139,7x4,5 - 114,3x4,5 Č.1212 kom. 4 
  

3.22 Redukcija sa Fi 168,3x5 - 114,3x5 Č.1212 kom. 4 
  

3.23 Redukcija sa Fi 168,3x5 - 139,7x5 Č.1212 kom. 4 
  

3.24 Redukcija sa Fi 219,1x5,9 - 133x5,9 Č.1212 kom. 2 
  

3.25 Redukcija sa Fi 219,1x5,9 - 159x5,9 Č.1212 kom. 2 
  

3.26 Redukcija sa Fi 244,5x6,3 - 219,1x6,3 Č.1212 kom. 2 
  

3.27 Redukcija sa Fi 273 - 219,1 Č.1212 kom. 2 
  

3.28 Redukcija sa Fi 323,9 - 273 Č.1212 kom. 2 
  

3.29 Redukcija sa Fi 323,9 - 219,1 Č.1212 kom. 2 
  

3.30 Redukcija sa Fi 323,9 - 168,3 Č.1212 kom. 2 
  

4. DANCA 

4.1 Danca za cevi Fi 108 x 4 Č.1212 kom. 4 
  

4.2 Danca za cevi Fi 114,3 x 4 Č.1212 kom. 8 
  

4.3 Danca za cevi Fi 133 x 4,5 Č.1212 kom. 4 
  

4.4 Danca za cevi Fi 139,7 x 4,5 Č.1212 kom. 8 
  

4.5 Danca za cevi Fi 159 x 5 Č.1212 kom. 4 
  

4.6 Danca za cevi Fi 168,3 x 5 Č.1212 kom. 6 
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4.7 Danca za cevi Fi 219,1 x 6,3 Č.1212 kom. 2 
  

4.8 Danca za cevi Fi 323,9 x 7,1 Č.1212 kom. 1 
  

4.9 Danca za cevi Fi 406,6 x 10 Č.1212 kom. 1 
  

5. LIMOVI 
    

 
 

5.1 Flah do 15mm debljine kg. 100  
 

5.2 Flah preko 15mm debljine kg. 50  
 

5.3 Lim čelični toplo valjani od 3 - 15mm Č.0361 kg. 300  
 

5.4 Lim čelični toplo valjani preko 15mm Č.0361 kg. 200  
 

5.5 Lim čelični kotlovski od 3 - 15mm Č.1204 kg. 250  
 

5.6 Lim čelični kotlovski preko 15mm Č.1204 kg. 50  
 

5.7 Lim pocinkovani debljine 0,5 - 2mm kg. 200  
 

5.8 Aluminijumski lim debljine 0,5mm kg. 50  
 

5.9 Profil "L" toplo valjani od 20x20x2 - 70x70x7      kg. 200  
 

5.10 Profil "L" toplo valjani od 20x20x2 - 70x70x7 Č.1204  kg.  100  
 

5.11 Profil "L" toplo valjani preko 70x70x7      kg. 100  
 

5.12 Profil "L" toplo valjani preko 70x70x7 Č.1204 kg.  50  
 

5.13 Profil "INP" toplo valjani od 8 - 16 kg. 200  
 

5.14 Profil "INP" toplo valjani preko 16 kg. 200  
 

5.15 Profil UNP toplo valjani od 6,5 - 16mm kg. 500  
 

5.16 Profil UNP toplo valjani preko 16mm kg. 150  
 

5.17 Čelik okrugli Č.0361        kg. 50  
 

5.18 Profil kutijasti do 60 x 60        kg. 150  
 

5.19 Profil kutijasti preko 60 X 60         kg. 100  
 

6. PRIRUBNICE 
    

 
 

6.1 Prirubnica sa grlom DN32 PN16 Č0361 kom. 20  
 

6.2 Prirubnica sa grlom DN40 PN16 Č0361 kom. 20  
 

6.3 Prirubnica sa grlom DN50 PN6 Č0361 kom. 10  
 

6.4 Prirubnica sa grlom DN50 PN16 Č0361 kom. 50  
 

6.5 Prirubnica sa grlom DN65 PN6 Č0361 kom. 10  
 

6.6 Prirubnica sa grlom DN65 PN16 Č0361 kom. 50  
 

6.7 Prirubnica sa grlom DN80 PN6 Č0361 kom. 10  
 

6.8 Prirubnica sa grlom DN80 PN16 Č0361 kom. 25  
 

6.9 Prirubnica sa grlom DN100 PN16 Č0361 kom. 10  
 

6.10 Prirubnica sa grlom DN125 PN16 Č0361 kom. 4  
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6.11 Prirubnica sa grlom DN150 PN16 Č0361 kom. 4  
 

6.12 Prirubnica sa grlom DN200 PN16 Č0361 kom. 4  
 

6.13 Prirubnica sa grlom DN250 PN16 Č0361 kom. 1  
 

6.14 Prirubnica sa grlom DN300 PN16 Č0361 kom. 1  
 

UKUPNO bez PDV-a:  

PDV:  

UKUPNO sa PDV-om: 
 

 
 
 

*Напомeна количине су дате оквирно и зависе од потребе Наручиоца на годишњем 
нивоу 

 
 
 

Датум                                      Понуђач 
       М. П.  

_____________________________            ________________________________ 
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VII ОБРАЗАЦ  ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  И 
ДОКАЗИ ИЗ ЧЛАНА 77 ЗЈН   

 
Обавезни услови за учешће у поступку 
јавне набавке одређени чланом 75. ЗЈН 

Доказивање  испуњености услова за учешће сагласно 
члану 77. ЗЈН  

1. 

Да је регистрован код надлежног 
органа,односно да је уписан у 
оговарајући регистар (Члан 75.став 1. 
Тачка 1.Закона о јавним набавкама) 

Доказ: 
За правно лице као понуђача: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистра, односно изводи из регистра надлежног 
Привредног суда 
За предузетника као понуђача: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре односно извод из одговарајућег регистра 

2. 

Да понуђач и његов законски заступник 
није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне 
групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело 
против примања и давања мита и 
кривично дело превара (Члан 75.став 
1.тачка 2. Закона о јавним набавкама) 

Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције 
Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из 
казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник 
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 
кривичних дела организованог криминала (захтев се може 
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта 
законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре (захтев се може поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта). 
Доказ не сме бити старији од два месеца пре отварања 
понуда 

3. 

Да му није изречена мера забране 
обављења делатности, која је на снази у 
време обављивања односно слања 
позива за подношење понуда (Члан 
75.став 1.тачка 3. Закона о јавним 
набавкама) 

Доказ: 
Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му 
није изречена мера забране обављања делатности, или 
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није 
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера 
забране обављања делатности, која је на снази у време објаве 
позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код 
тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту 
изречена мера забране обављања делатности, која је на снази 
у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: 
Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране 
обављања одређених послова.  
Доказ не сме бити старији од два месеца пре отварања 
понуда 

4. 

Да је измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописимаРепублике Србије 
или стране државе када има седиште на 
њеној територији (Члан 75.став 1.тачка 
4. Закона о јавним набавкама) 

Доказ: 
Уверења (потврде) Пореске управе Министарства финансија и 
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење 
надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основну изворних локалних прихода: 
1.Потврде Пореске управе Републике Србије и 
2.Потврде Пореске управе јединице локалне самоуправе  
или  
3. потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази 
у поступку приватизације.  
Доказ не сме бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 

 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 7/2016       страна 47 од 59   
Панчево 26000, Цара Душана 7 ,        мат.бр. 08488754;      ПИБ 101050607;          тел. 013/315-400;     факс 013/334-695; 

 e-mail: office@grejanje-pancevo.co.rs; www.grejanje-pancevo.co.rs 

Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке 
одређени чланом 76. ЗЈН 

Доказивање  испуњености услова за учешће 
сагласно члану 77. ЗЈН  

5. 

Финансијски капацитет – да је имао укупне приходе  за 
три године (2013, 2014 и 2015.) у висини од најмање 
2.500.000,00 динара 

биланс стања и биланс успеха за предходне три 
године (2013,2014, и 2015) 
 

6. 

Да располаже неопходним пословним капацитетом (да 
је у предходне 3 године- 2013,2014 и 2015. –односно да 
је  имао укупне приходе од продаје добара које су 
предмет ове јавне набавке  у висини  у висини од 
најмање 2.500.000,00 динара 

Листа референци и потврде за испоручена добра 
која су предмет јавне набавке у предходне 3 
године - 2013, 2014 и 2015  

7. 

Да располаже неопходним пословним капацитетом: 
ђ)Да Понуђач мора поседовати важеће сертификате 

система квалитета SRPS ISO 9001:2008, издате од 
акредитованог сертификационог тела (чл. 76. ст.2.); 

ђ) Понуђач је у обавези да достави фотокопије 

важећих сертификата SRPS ISO 9001:2008, 
издате од акредитованог сертификационог 
тела. 

8. 
Да располаже неопходним кадровским капацитетом Фотокопије уговора најмање 10 запослених 

радника са образцима  М1 

9. 
Да располаже неопходним техничким капацитетом Фотокопија саобраћајне дозволе или уговор о 

закупу возила 

 
Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуда доказује испуњеност 
обавезних услова. Може написати изјаву да је уписано у Регистар понуђача или доставити Извод из Регистра 
понуђача.  
Испуњеност додатних услова доказује достављањем тражених докумената у неовереним копијама. 
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VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  ЗА ПАРТИЈУ 2- ЦРНЕ ЦЕВИ И ПРАТЕЋИ МАТЕРИЈАЛ 

 
 
 
 
Укупна цена добара________________________________динара 
 
Укупни зависни трошкове набавке (трошкове транспорта, царине, шпедиције, осигурања и сл.) 
______________________________ динара 
 
 
Укупна понуђена цена без ПДВ-а (набавна цена + зависни трошкове набавке) 
______________________________ динара 
 
Износ ПДВ-а ___________________________динара 
 
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом _________________________________динара 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум:_______________                                                                         Потпис овлашћеног лица 
  

Место:_______________                                    (М.П.)                            _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Напомена: 

Уколико је предмет јавне набавке такав да има још трошкова (нпр. царина), наручилац може да предвиди и посебну 
колону „остали трошкови“ у коју би понуђачи, ако их имају, уписали и те друге трошкове. Уколико наручилац 
дозволи промену цене у току реализације уговора, тада мора да тражи да понуђачи искажу процентуално учешће 
одређене врсте трошкова (учешће трошкова материјала, рада, енергената). Ово је уведено да би се пратило на 
који део цене утиче нпр. повећање курса евра, уколико је то параметар за промену цене. Нпр. уколико се 
предметна набавка састоји од рада (50%) и материјала (50%), те курс евра утиче само на материјал, онда ће се 
дозволити повећање само оног дела цене који се односи на материјал.  
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         IX МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  
 

 

                                                                                                          
 

Број: 6/  
Панчево,           .2016. година     
 

 
ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

Партија 2- црне  цеви и пратећи материјал   

 

Закључен између: 
1. Наручиоца  ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“ 26000 ПАНЧЕВО  улица Цара Душана број 7, ПИБ: 

101050607,  матични број: 08488754; број рачуна: 160-10373-94; назив банке: Banca Intesa, 
телефон: 013/315-400; телефакс: 013/351-270; кога заступа директор Сандра Божић  (у 
даљем тексту: наручилац) и 

2. ................................................................................................ улица........................ бр................. 
ПИБ:.......................... матични број: ....................................... телефон:............................ 
телефакс:........................, кога заступа................................................................... 
(у даљем тексту: Испоручилац ); 

 

 

Основ оквирног споразума: ЈН број: 7/2016 - Партија 2- црне  цеви и пратећи материјал 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 
 
 
 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 
- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама 124/12, 14/15 и број 68/15; у даљем 
тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке добара- црне  цеви и пратећи 
материјал 
са циљем закључивања оквирног споразума са  једним понуђачем на период од једне  године; 
- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној 
набавци; 
- Обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци у складу са чланом 
40.став 5.тачка 2) и став 6. ЗЈН и на основу овог оквирног споразума. 
 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 
 
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Члан 1. 
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање свих будућих уговора о 
јавној набавци црних цеви  и пратећег материјала, који се могу према потребама Наручиоца 
доделити одабраном понуђачу, у складу са условима из конкурсне докукументације за предметну 
јавну набавку. 
Овај оквирни споразум не утврђује конкретну испоруку добара, већ само подразумева да ће 
наручилац, ако му током уговореног периода буде потребно нешто што је предмет набавке, 
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склопити са одабраним понуђачем један или више уговора о јавној набавци или издати једну или 
више наруџбеница.  
 

ПОДИЗВОЂАЧ 
 

Члан 2. 
Испоручилац   наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, 
који ће делимично извршити предметну набавку, у 
делу:___________________________________. 
 
 
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 3. 
Овај оквирни споразум се закључује на период од  једне године, а ступа на снагу даном 
потписивања  учесника споразума.  
 

ЦЕНЕ  
Члан 4. 

Укупна вредност овог оквирног споразума износи 1.250.000,00 динара (словима: 
милионидвестапедесетхиљададинара), без урачунатог ПДВ-а. 
 

Јединичне цене исказане су у Понуди Испоручиоца, без ПДВ-а. У цену су урачунати сви 
трошкови Испоручиоца. 
 
Стране из Оквирног споразума су сагласне да, у складу са чланом 115. Закона о јавним 
набавкама, након закључења овог Оквирног споразума без претходног спровођења поступка 
јавне набавке могу повећати обим предмета набавке, с тим да се уговорена вредност може 
повећати максимално до 5 % укупне вредности из става 1. овог члана. 
 
У случају из претходног става стране из Оквирног споразума ће закључити анекс овог Оквирног 
споразума, којим ће регулисати повећање уговорене вредности. 
 

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 
 

Члан 5. 
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, 
Наручилац ће упутити Испоручиоцу  позив за достављање понуде са конкурсном документацијом 
у којој су специфициране потребне количине добара, а у циљу закључивања појединачног 
уговора о јавној набавци. 
 
Понуда из става 1. овог члана,  нарочито садржи цену,  рокове за испоруку, гарантни рок и друго. 
 
Рок за достављање понуде из става 1. овог члана износи  8 дана од дана упућивања позива за 
достављање понуде.  
 

Позив за достављање понуде и конкурсна документација ће бити упућени на адресу 
Испоручиоца електронским путем  (у складу са одредбама члана 20 став.6 ЗЈН).   
Испоручиоци су дужни да потврде Наручиоцу пријем Позива и конкурсне документације 
електронским путем. 
 
Испоручиоци  су дужни да у року из става 3. овог члана доставе своје понуде на адресу 
наручиоца, на начин дефинисан у конкурсној документацији. 
 
Испоручиоци  су дужни да у понуди из става 1. овог члана примењују исте или ниже јединичне 
цене, које су дали у својим понудама приликом закључења овог оквирног споразума.   
 
Наручилац ће закључити појединачни уговор о јавној набавци на основу одлуке о додели 
уговора. 
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Уколико Изабрани испоручилац одбије да достави понуду или је не достави у року из става 3. 
овог члана Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршења посла у складу 
са  чланом 11. овог оквирног споразума.  
Одредба из претходног става овог члана неће се примењивати у случају када Испоручилац 
оправда непоступање по Позиву за достављање понуда. 

 

Члан 6.  
Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из конкурсне документације и 
овог оквирног споразума у погледу предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова 
испоруке, гарантног рока. 
 

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 
Члан 7. 

Наручилац ће цену добара плаћати Испоручиоцу у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана 
пријема исправног рачуна, на основу обострано потписаног уговора, или наруџбенице о јавној 
набавци, у складу са овим оквирним споразумом. 
Испоручилац је дужан да рачуне за испоручена добра достави Наручиоцу на адресу:  
ЈКП „Грејање“ 26000 Панчево, Цара Душана 7. 
Саставни део рачуна је документ којим се потврђује испорука добара. 
 
РОК ИСПОРУКЕ 
 

Члан 8. 
Испоручилац је дужан да испоручи добра у року од два дана од од налога наручиоца за испоруку,  
који ће бити ближе дефинисан и у обострано потписаном уговору или наруџбеници о јавној 
набавци, у складу са овим оквирним споразумом. 
 

ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА И ПРИЈЕМ ДОБАРА  
 

Члан 9. 
Испоручилац се обавезује да уговорена добра испоручи у свему према техничкој документацији, 
прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену 
врсту добара. 
 
Испоручилац преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара на основу 
обострано потписаног уговора или појединачне наруџбенице о јавној набавци, у складу са овим 
оквирним споразумом. 
 
Примопредаја  добара извршиће се на месту испоруке на основу отпремнице Испоручиоца, коју 
потписују овлашћена лица испред обе уговорне стране, а која представља обавезан прилог уз 
фактуру Испоручиоца. 
 
Приликом примопредаје Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа на уобичајени начин 
и да своје евентуалне примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Испоручиоцу. 
 
Испоручилац се обавезује да у свему поступи по евентуалним примедбама Наручиоца и 
недостатке отклони без одлагања у роковима које одреди Наручилац. 
 
Ако се након примопредаје добара покаже неки недостатак који се није могао открити 
уобичајеним прегледом Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести 
Испоручиоца без одлагања. 
 
Гарантни рок за испоручена добра износи ............... месеци (минимум 60 месеци) од записнички 
извршене примопредаје. 
 

 

 

 

 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 7/2016       страна 52 од 59   
Панчево 26000, Цара Душана 7 ,        мат.бр. 08488754;      ПИБ 101050607;          тел. 013/315-400;     факс 013/334-695; 

 e-mail: office@grejanje-pancevo.co.rs; www.grejanje-pancevo.co.rs 

УГОВОРНА КАЗНА 
 

Члан 10. 
Уколико Испоручилац са којим је закључен појединачни уговор не испоручи добра у уговореном 
року, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2% укупне цене 
уговорених добара с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% укупне цене 
уговорених добара. 

 
Уколико Испоручилац са којим је закључен појединачни уговор не испоручи добра или их 
испоручи делимично, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 10% укупне 
цене уговорених добара.  
 
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду 
штете. 

 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 11. 
Као средства финансијског обезбеђења изабрани понуђач подноси  банкарску гаранцију за озбиљност 
понуде и једну бланко сопствену меницу за добро извршење посла. 
Банкарска гаранција за озбиљност понуде 
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде доставља Наручиоцу сваки понуђач уз понуду у висини од 5% 
од понуђене цене  и мора трајати најмање колико и важење понуде, мора бити неопозива, безусловна, 
без права на приговор и наплатива на први позив, са роком важења 45 дана од дана отварања понуда 
Наручилац ће уновчити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима: 
-уколико понуђач, након истека рока за подношење понуда, повуче или мења своју понуду; 
-уколико понуђач, чија је понуда изабрана као најповољнија, благовремено не потпише оквирни споразум  
 
Једну бланко сопствену меницу  за добро извршење посла- оквирни споразум за Партију 2: 
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења оквирног споразума преда 
наручиоцу  1 (једну) бланко сопствену меницу као обезбеђење за  добро извршење посла која мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту 
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од 
укупне вредности оквирног споразума, без ПДВ-а. 
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа  који је издат од пословне банке  
коју изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења  меница је 13 месеци од 
обостраног потписивања оквирног споразума. 
Наручилац ће уновчити дате менице уколико: 

- изабрани понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним 
споразумом или 

- не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом  или 
- не достави средство средство обезбеђења плаћања уз појединачни уговор који наручилац и 

изабрани понуђач закључе на основу оквирног споразума. 
 
Једну бланко сопствене менице  за добро извршење посла – уз појединачни уговор о јавној 
набавци закључен на основу овог оквирног споразума за Партију 2 
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења појединачног уговора на 
основу оквирног споразума преда наручиоцу  1 (једну ) бланко сопствену меницу као обезбеђење за  
добро извршење посла која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије. 
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исте 
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од 
укупне вредности појединачног уговора, без ПДВ-а. 
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа  који је издат од пословне банке  
коју изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења  менице мора бити  за 30 дана 
дужи од од истека важења појединачног уговора. 
Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да  изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у 
роковима и на начин предвиђен појединачним уговором 

- не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом  или 
- не достави средство средство обезбеђења плаћања уз појединачни уговор који наручилац и 

изабрани понуђач закључе на основу оквирног споразума. 
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ВИША СИЛА  
 

    Члан 12. 
Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до 
ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови 
извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.  
 
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 
догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од 
стране погођене  
вишом силом.  
Вишом силом сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег 
обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл. 
Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити 
другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.  
 

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

      Члан 13. 
Свака од страна потписиница овог Оквирног споразума може раскинути овај Оквирни споразум у 
случају да друга страна не извршава своје уговорне обавезе у свему на уговорени начин и у 
уговореном року, односно у случају да врши битне повреде Оквирног споразума, у смислу 
одредаба Закона о облигационим односима.  
Страна која жели да раскине Оквирни споразум дужна је да о томе у разумном року писмено 
обавести другу страну. 

Раскидом Оквирног споразума не престаје евентуална обавеза да се накнади стварна штета 
проузрокована  другој страни а, такође, раскид нема утицаја ни на решавање евентуалих 
спорова и уређивање права и обавеза насталих пре раскида. 

Страна која је одговорна за раскид Оквирног споразума дужна је да другој страни надокнади 
стварну штету. 

 

ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 14. 
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона који 
регулишу облигационе односе.  

 
Члан 15. 

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом оквирном 
споразуму ће решавати споразумно. У случају да споразум није могућ, уговара се месна 
надлежност суда у Панчеву. 

 

Члан 16. 
Овај оквирни споразум је закључен у 4 (четири) истоветних примерака од којих по 2 (два) 
припадају Испоручиоцу, а 2 (два) припадају Наручиоцу. 

 
 
 
 
 
ИСПОРУЧИЛАЦ                НАРУЧИЛАЦ 
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X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], 
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за набавку ЈН 7/2016 Партија 2 - Црне 
цеви и пратећи материјал, како следи у табели: 
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца 
накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да 
понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким 
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач 
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
 

 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________________________ даје:  
 
                                                                                        (Назив понуђача)  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке 
добара -  ЈН 7/2016 Партија 2 - Црне цеви и пратећи материјал, поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах 
обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, 
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да 
је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се 
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. 
Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

 
 
 
 
 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  
 
 
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач__________________________________________________________[навести назив понуђача] 
у поступку јавне набавке добара - ЈН 7/2016 Партија 2 - Црне цеви и пратећи материјал, поштовао је 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Датум                              Понуђач 
 
________________                                                М.П.                                     __________________ 
 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XIII  ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ   
 
 
 
 
 

Укупна вредност исказана на листи референци представља збир вредности испоручених добара у 
последње три године (2013, 2014, 2015), а на основу оверених потврда за сваку годину појединачно. У 
листу референци треба унети вредности испоручених добара која су предмет набавке од најмање 
2.500.000 динара. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Место и  датум                                        М.П.                               потпис овлашћеног лица 
 

             ___________________                                                                     _____________________ 
 
 
 
 
 
 
Напомена:  Укупне вредности исказане у Листи референци доказују се потписаним и овереним Потврдама које 
дајемо у прилогу (потврде копирати по потреби). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Укупна вредност у 2013. 
години 

(са ПДВ-ом) 

Укупна вредност у 
2014. години 
(са ПДВ-ом) 

Укупна вредност у 2015. 
години 

(са ПДВ-ом) 

   

Укупно (са ПДВ-ом):  
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Назив купца:  
Седиште:  
Матични број:  
Порески идентификациони број:  
Телефон:  
 
 
Купац издаје 
 

ПОТВРДУ   
 

Да је продавац/понуђач_________________________________________________________________ 
                  [назив и седиште продавца/понуђача]  

У претходне три године (2013, 2014. и 2015.) купцу/наручиоцу продао/и/испоручио добра која су 
предмет ове набавке у вредности од укупно ___________________ динара и то: 

 
2013. _______________ 
 
2014. _______________ 
 
2015. _______________ 

  
Потврда се издаје на захтев продавца/понуђача ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке 

добара – ЈН 7/2016 Партија 2 - Црне цеви и пратећи материјал, код наручиоца  ЈКП „Грејање“ Панчево и 
у друге сврхе се не може користити.  
 
 
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:  
 
 
 
Место и датум                                 М.П.                             потпис овлашћеног лица 
 
___________________                                                                           _________________________ 
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ОБРАЗАЦ XIV 
 
 
 
________________________ 
(пословно име понуђача) 
 
 
________________________ 
(седиште) 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА   
 
 
 
Којом се даје гаранција од _______  месеци на црне цеви и пратећи материјал. 
Овом изјавом се обавезује Понуђач да ће сносити трошкове демонтаже, испоруке и поновне монтаже 
црних цеви и пратећег материјала, уколико се установе недостаци и настане штета као последица 
неиспуњења услова квалитета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Место и датум:                М.П.                                  Понуђач: 
  
   __________________                                                                                                 __________________ 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


